CHARTER
"SAMEN VOOR GROENE STRATEN!"

Vergroening, een burgerinitiatief ten gunste van de
biodiversiteit!
De gemeente Ukkel moedigt de vergroening van de openbare ruimte door burgers
aan. Het bouwen van een veerkrachtige maatschappij en het behoud van de
biodiversiteit kan enkel steunen op een participatief initiatief, in nauwe
samenwerking met de overheidsdiensten.

Hiervoor kunnen inwoners, wijkcomités, duurzame wijken, burgergroepen,
handelaarsverenigingen, ... zich openbare ruimtes op verschillende manieren eigen
maken, zoals boomspiegels, plantenbakken, bloemperken, groene ruimtes, ...

Naast de reglementaire aspecten en de technische aanbevelingen die voor elke
categorie vergroeningsproject gedetailleerd werden, is de bescherming van het
milieu ook fundamenteel. In de geest van het Natuurplan en de Lokale Agenda 21
beoogt dit charter het volgende:
 Meehelpen aan de strijd tegen de klimaatopwarming in een dynamiek van
overgang op lokale schaal;
 Bijdragen aan de zuivering van de lucht en de strijd tegen vervuiling
aanbinden;
 De natuur, de biodiversiteit en de teelt van voedingsgewassen in het stedelijk
milieu stimuleren;
 Ecologische corridors bouwen en het groen netwerk in Brussel versterken;
 Sensibiliseren rond
seizoensgewassen;
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 Sociale banden smeden dankzij een participatief en solidair initiatief;
 De inwoners betrokken partij maken van de levenskwaliteit in de openbare
ruimte, in samenwerking met andere structuren (openbaar of privé).

Via dit charter verbindt de ondertekenaar zich tot het
volgende:
 Een beroep doen op ecologische tuiniermethodes: geen fytosanitaire producten
(pesticiden, schimmeldodende of onkruidverdelgende middelen, ...) of chemische
meststof gebruiken, maar kiezen voor organische bemesting (huishoudcompost,
teelaarde, ...);
 Kiezen voor inheemse planten, bij voorkeur honinggevende vaste planten die bestand
zijn tegen hoge temperaturen;
 Geen bamboe of invasieve soorten planten en doornige en giftige planten vermijden;
 De beplantingsinfrastructuur (planten verzorgen, besproeien, snoeien, ...), de installaties
en de omgeving duurzaam onderhouden tijdens het volledige bestaan van de
infrastructuur en met respect voor het milieu;
 Desgevallend de bakken of het bebouwd terrein 's winters beschermen tegen erosie en
slecht weer (afdekken met houtschors of compost);
 Zorgen voor de vernieuwing en de vervanging van de wegkwijnende planten;
 De beplante ruimtes en de omgeving ervan net houden (regelmatig verwijderen van
afval, bijeenharken van droge bladeren, ...);
 De planten goed leiden en desnoods opbinden zodat ze de doorgang niet belemmeren;
 De bomen, het stadsmeubilair, de werkstukken en de nutsvoorzieningen in de buurt van
deze infrastructuur beschermen;
 De doorgang en de veiligheid van voetgangers, personen met beperkte mobiliteit,
kinderwagens en karretjes alsook de toegankelijkheid van de openbare ruimte
verzekeren;
 De communicatie verzorgen door een aangepaste signalisatie op de
beplantingsinfrastructuur aan te brengen om elke onvoorziene tussenkomst van de
gemeentediensten te voorkomen;
 Open staan voor het delen van ervaringen en kennis met de buurtbewoners en
voorbijgangers;
 De dialoog aangaan bij meningsverschillen of klachten en nooit overgaan tot lichamelijk
of verbaal geweld;


Invasieve planten (Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, ...),
winde en distels bestrijden en de Milieudienst van de gemeente Ukkel op de hoogte
brengen indien u de aanwezigheid van deze invasieve planten vaststelt.
Ukkel, ......................................
Gelezen en goedgekeurd,
Handtekening:

